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Č E S K Á   G Y M N A S T I C K Á   F E D E R A C E 

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 260, email: cgf@gymfed.cz 

Z á p i s    č. 3 / 2019 
ze  schůze  VV ČGF  ze dne 24. 4. 2019 

 
Přítomni:  J. Chrudimský,  V. Kocián, A. Malá, R. Slavík, V. Zeman 
Omluveni: J. Bučko, P. Gryga, B. Svatošová 
Hosté: J. Řádek - předseda KRK  
Sekretariát: Z. Vojáčková 
 

Program: 

1. Schválení programu a kontrola zápisu z minulé schůze VV ČGF Slavík 

 

2. Zprávy sekretariátu ČGF  

 Informace z ČUS a ČOV        Slavík 

 Informace z FIG a UEG      Slavík, Zeman  

 Informace o plánu výstavby NTC     Slavík, Zeman 

 Gymnastický ples 2019  + Gymnasta roku 2018   Slavík  

 Účetní závěrka 2018 -  Česká gymnastická sro    Slavík, Zeman 

 Informace o hospodaření ČGF za rok 2018   Slavík 

 Informace o dotacích MŠMT na rok 2019    Slavík 

 Projednání návrhu rozpočtu ČGF na rok 2019   Slavík, Zeman 

 Hodnocení OSpS, SpS, SCM, VSCM za rok 2018,  Slavík 
Návrh rozdělení financí na rok 2019    Slavík 

 Informace Matriční komise Chrudimský, Šotola,    
Zeman   

 Ostatní zprávy sekretariátu      Vojáčková, Slavík 
 

  3. Návrh na přijetí nových kolektivních členů ČGF    Šotola 

 AVVA, z.ú. 

 inBalance, z.s 

 SK Žlutava, z.s. 

 Sportovky Ostravice z.s. .  
 

4. Zprávy z komisí  

 Zprávy z Technické komise parkouru    Sarichev, Slavík      

 Zprávy z Technické komise sportovní gymnastiky mužů  Kocián 

 Zprávy z Technické komise sportovní gymnastiky žen  Slavík 

 Zprávy z Technické komise TeamGym    Gryga 

 Zprávy z Technické komise akrobatické gymnastiky  Malá 

 Zprávy z Technické komise aerobiku    Svatošová 

 Zprávy z Technické komise skoků na trampolíně   Zeman 

 Zprávy z Komise Všeobecné gymnastiky    Bučko 

 Zprávy z Metodické komise      Chrudimský 
 

5. Volba 2. místopředsedy ČGF 

6. Různé 
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Předseda R. Slavík zahájil schůzi VV ČGF ve 12.00 hodin kontrolou zápisu a kontrolou úkolů. Byla 
provedena kontrola Zápisu č. 2/2019 ze schůze VV ČGF ze dne 13.2. 2019. Zápis č. 2/2019 byl 
schválen s úpravami na základě připomínek členů VV ČGF.   
 
Na základě návrhu R. Slavíka byl upraven program schůze v bodě č.2  Zprávy sekretariátu ČGF. 
 
pro: 6 proti: 0  zdr.: 0 
 
Kontrola úkolů: 
 
Úkol 12/1/2016 Připravit učební texty pro e-learningové trenérské kurzy. 

  
 Z: Bago, Chrudimský, Šotola    T: 30.9.2018  
 Úkol trvá    T: 25.8.2019  

  
G. Bago zadá na fakultě JČU v ČB. jako studentskou práci vložení již 
existujících modulů do programu Moodle. Na chybějících modulech                 
se  pracuje. 

  
Úkol 1/5/2018 Připravit návrh novelizace Směrnice o hospodaření s finančními prostředky.            

  
 Z: sekretariát       T: 31.10.2018 
 Úkol trvá       T: 31.8.2019 
 
 Úkol 1/3/2019  Připravit výběrové řízení nástupového oblečení a doplňků pro reprezentaci  
     

Z: Vojáčková Slavík      T: 15.5.2019 
 

 Úkol 4/5/2018  Zaslat seznam a počet požadovaného společného nástupového oblečení. 
  
    Z: předsedové TK AKR, SGM, SGŽ, TRA   T: 15.7.2018  
    Úkol splněn       T: 23.1.2019 
 
     

Úkol 1/7/2018 Zaslat předsedům a členům TK k doplnění současnou databázi kontaktů            
na medailisty a účastníky OH, MS a ME. 

  
 Z: Slavík        T: 18.1.2019 
 Úkol splněn   

 
Úkol 7/7/2018 Zaslat na MŠMT žádost o dotaci v rámci Výzvy POŘÍZENÍ SAMOSTATNÉHO 

MOVITÉHO MAJETKU 2019. 
  
 Z: sekretariát ČGF      T: 31.1.2019 
 Úkol trvá       T: 22.2.2019 
 
 

    Úkol 1/1/2019 Zpracovat článek pro Ročenku ČUS 2018 včetně fotografií a zaslat               
na sekretariát ČUS.             

 Z: Vojáčková       T: 16.2.2019 
 Úkol splněn  

 
Úkol 3/1/2019 Vložit do akreditačního systému dat potencionální účastníky EH 2019 (AER, 

TRA, SGM, SGŽ)             
 Z: Slavík       T: 11.2.2019 
 Úkol splněn 
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Úkol 4/1/2019 Zaslat na ČOV odhad počtu účastníků gymnastických sportů na EYOF 2019.            
 Z: Slavík       T: 11.2.2019 
                                  Úkol splněn  
 
Úkol 5/1/2019 Zjistit možnosti a podmínky pojištění storna pobytových nákladů                       

u pojišťoven Allianz, a.s. a Kooperativa a.s..             
 Z: Vojáčková       T: 15.5.2019 

                                   Úkol trvá 
 Zaslaná poptávka poptávka zmíněným pojišťovnám. V současnosti čekáme na 

odpovědi    
 

     Úkol 6/1/2019 Zaslat podklady pro Výroční zprávu ČGF za rok 2018.             
 Z: předsedové TK       T: 28.2.2019 

 Úkol trvá       T: 15.5.2019 
 
Úkol 8/1/2019        Zaslat po kontrole členům VV ČGF k hlasování per rollam návrh změn znění 

Technického řádu Českého poháru TeamGym  pro rok 2019 
 Z: Slavík, Šotola       T: 18.1.2019    
 Úkol dle usnesení 9/2     T:18.2.2019 

  
 
Úkol 1/2/2019 Sjednat společnou schůzku předsedy ČGF, předsedy ČASPV a starostky 

ČOS s náměstkem ministra MŠMT p. K. Kovářem ve věci řešení situace 
vzniklé podmínkami dotačního programu ORGANIZACE SPORTU 2019 – 
POHYB A ZDRAVÍ, v rámci kterého bude žádáno o dotaci na zajištění 
české účasti na Světové Gymnaestrádě 2019.            

        Z: Slavík       T: 28.2.2019 
      Úkol splněn 

 
 Úkol 2/2/2019 Zaslat členům VV ČGF přehled přestupů registrovaných závodnic                

a závodníků k 1.1.2019.            
        Z: Sarichev, Šotola     T: 15.2.2019 
         Úkol splněn 
 

Úkol 3/2/2019 TK SGM, TK SGM a zástupci pořadatele v Liberci rozhodnou o zařazení 
mezinárodní soutěže ve sportovní gymnastice juniorů a juniorek „Závod OH 
nadějí 2019“ do kalendáře FIG.            

        Z: Kocián, Slavík, Vojáčková    T: 31.3.2019 
        Úkol splněn, závod zařazen do kalendáře FIG 
  

Úkol 4/2/2019 Informovat spolek BubbleGyma, z.s. (IČ: 06973965) o rozhodnutí              
VV ČGF přijmout spolek za nového kolektivního člena ČGF.             

 Z: Šotola, Slavík      T: 15.2.2019 
 Úkol splněn 
 
 
Úkol 5/2/2019 Zveřejnit schválené Plány přípravy reprezentačních výběrů ČR všech 

gymnastických sportů na rok 2019 na internetových stránkách ČGF.     
 Z: Slavík, Šotola      T: 15.2.2019 
        Úkol splněn 

 
Úkol 6/2/2019 Zveřejnit schválené Plány přípravy reprezentačních výběrů ČR všech 

gymnastických sportů na rok 2019 na internetových stránkách ČGF.     
 Z: Sarichev, Šotola     T: 15.2.2019 
 Úkol splněn 
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Úkol 7/2/2019 Zveřejnit upravený Kvalifikační řád ČGF na internetové stránce ČGF.                       
 Z: Sarichev, Šotola, Slavík    T: 15.2.2019 
 Úkol splněn 
 

3. Zprávy sekretariátu  
ČUS, ČOV  
ČOV  
– vyhlášen program talent roku – potřeba dodat jedno jméno juniora, na jednotlivé sporty je 
uvolněno 40 tisíc 
OH – Japonsko, PR bude založeno na Věře Čáslavské, a na gymnastice 
Olympijské parky – 25.7. - ??? zatím domluveno Brno, Ostrava příspěvek cca 20 000 Kč. 
Domlouvá se Praha, i trampolíny. Pro veřejnost uspořádat parkourovou dráhu. 
 
ČUS  
– Dne 1.4. proběhla akce trenérka/cvičitelka roku z členských oddílů ČGF vyhlášeny:  

- Petra Hastíková – TJ Ostrožská Nová ves 
- Libuše Hornová – TJ Praděd Bruntál 
- Ivana Křístelová – KSG Znojmo 
- Eva Kreiselová – GK Šumperk 
- Hana Kučerová – TJ Lokomotiva Česká Lípa 
- Věra Veselovská – TJ Praděd Bruntál 
Viz článek: http://www.gymfed.cz/926-oceneni-trenerka-cvicitelka-roku-2018-obdrzelo-i-

nekolik-trenerek-sportovni-gymnastiky.html 
 

- Další akcí 1.4. - Cena Fair Play. Vyhlášena gymnastka Aneta Holasová viz článek: 
http://www.gymfed.cz/925-gymnastka-aneta-holasova-vyznamenana-cenou-fair-play.html 

 

FIG, UEG 

Na schůzích se řešily juniorské věky – nemění se nic 

Program solidarity UEG – v případě, že bude vyhlášeno druhé kolo, ČGF se také přihlásí o nářadí, 
jak  to udělaly i jiné státy. 

Informace NTC 

Akce Národní tréninkové centrum běží, prošlo výborem pro územní plán hl.m.Prahy – hlasování na 
Městě - 10 pro 1 zdržel 1 nepřítomen 

Bude ještě projednávat Rada hl města Prahy  –v týdnu od 29.5.2019 

Poté zařazeno do IPR, v červnu schůzka na katastru Prahy 7, společná schůzka – stavební úřad, 
radnice  

V současnosti se vyčíslují náklady na letošní rok. Dohoda i s panem Beranem. 

Gymnastický ples – gymnasta roku 

Jelikož toto byl první ročník, byl ztrátový (důvod – málo prodaných lístků, drahá firma na osvětlení a 
ozvučení). Na tuto akci byly velice pěkné ohlasy s tím, že by se mělo v těchto akcích pokračovat. 
Díky povídání s účastníky bylo sebráno i hodně nápadů, jak tuto akci zlepšit, dostat více do 
povědomí v oddílech, mezi jednotlivé bývalé gymnasty a gymnastky. 

Účetní závěrka za rok 2018 – Česká gymnastická sro – ztráta způsobena odpisy podlahy na 
Hradčanech. Peníze za nákup jsou půjčené z federačních peněz – vedeno jako pohledávka. 

Schválení účetní závěrky 

Pro 5-0-0 

Jsou 3 jednatelé – Roman Slavík, Barbora Svatošová, Andrea Višňová.  

http://www.gymfed.cz/926-oceneni-trenerka-cvicitelka-roku-2018-obdrzelo-i-nekolik-trenerek-sportovni-gymnastiky.html
http://www.gymfed.cz/926-oceneni-trenerka-cvicitelka-roku-2018-obdrzelo-i-nekolik-trenerek-sportovni-gymnastiky.html
http://www.gymfed.cz/925-gymnastka-aneta-holasova-vyznamenana-cenou-fair-play.html
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Úkol 1/3/2019  Připravit návrh změny jednatelů na příští VV tzn. do 12.6.2019 

   Z: Slavík     Termín: 12.6.2019 

 

Dále byla přednesena informace o hospodaření ČGF za 2018 – termín poslání na MŠMT byl do 
15.4. byl splněn. 

Odklad daňového přiznání – do 30.6. ČGF hodlá použít daňového poradce ČUS pí. Slanařovou  

Hospodaření za 2018 ztrátové – účetní ztráta cca 1.5 mil. Kč. – kvůli odpisům, jinak v reálu cca 
700 000 Kč. Rok 2017 byl ziskový cca 1.2 mil Kč. Je potřeba mít začátkem roku rezervu cca 3 mil. – 
mzdy, akce na 1. čtvrtletí. Zisk nebo ztráta vždy vyplývá z toho, jaké akce ten daný rok se konají – 
jedná se hlavně o ME a MS v jednotlivých sportech a zda jde o družstva či pouze jednotlivce. 

Informace o dotacích MŠMT  - peníze na účtu 10 992 020 Kč – dle rozhodnutí není možné 
dohazovat do komisí. Repre – 2654400 Kč, program – 10782860 Kč (z těchto peněz by se dala 
saturovat činnost oddílů) 

Ostatní viz příloha předaná na VV jednotlivým členům 

Investice – ČGF připravuje projekt na nákup nářadí. Celková částka projektu je připravena na 
8 000 000 Kč, z čehož v případě schválení MŠMT by mělo dodat 80 % a ČGF zafinancovat zbylých 
20 %. Tento projekt ještě není podán. V případě, že by byl schválen, zbylých 20 % by se 
dohazovalo z loterijního účtu. 

Předseda Slavík informoval přítomné o zvýšení členské základny na evidovaných 15.5 tisíc členů 
v jednotlivých klubech. 

Návrh rozpočtu 2019 

3100 000 Kč – pro KSK – napřímo – přes zálohové faktury. 

Probrání rozpočtu na rok 2019 – rozdělení financí pro jednotlivé komise z jednotlivých programů. 

TK z peněz repre a organizace sportu – viz příloha předaná na VV jednotlivým členům 

Rozpočet schválen: 

Pro 5-0-0 

Finance pro Sportovní centra ještě nedošly. 

TJ Sokol Kladno SGm zažádalo o zřízení nového centra. Z důvodu, že je zde málo gymnastů jsou 
tito zahrnuti pod TJ Sokol Kolín. TJ Šumperk zůstává, ale se srážkoui20 % z paušální platby proto, 
že neplní podmínky Centra, které je zde zřízeno. 

Předseda Slavík informoval a vyzval k přípravě konceptu pro Centra na další Olympijský cyklus – po 
olympiádě začít s novým systémem. 

AER – Corridor – Strakoš zažádal o zřízení nového centra v současnosti tato varianta ještě není 
ideální. Bude se řešit tak, že se děti přiřadí ke Sportovnímu centru v Liberci. 

Předseda Slavík upřesnil, že body pro Centra budou dopočítány do konce týdne tzn. 3.5. 2019 

Rozdělení do středisek 7,5 mil – je to více o cca 800 000 Kč než loni. Dopočítat hodnotu bodu.  

Hodnocení středisek v rámci programu Talent – úprava tabulky SGžen 

Předseda TK trampolín zažádal o vyškrtnutí tabulky  3a a nechat tabulku 3b s přejmenováním na  3. 

Pro 5-0-0 
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Informace Matriční komise 

TJ Sokol Zlín vs. Gymnastika Zlín:  vyžádáno stanovisko původního oddílu ve Zlíně – přestup bez 
požadavku výchovného. 

Gymnastika Liberec vs TJ Sokol Kampa – přestup je schválen dle stávajících předpisů. Nikoliv 
částky, které požadoval TJ Sokol Kampa. 

Doporučení MK je takové, aby měla možnost dát vyšší odstupné, má-li existovat MK, tak by měla 
mít možnost zvážit, na základě čeho chce oddíl vyšší částku.  

Evropské hry Minsk: 

Nominace z jednotlivých závodů: 

za SGž – Aneta Holasová (ME Štětín Polsko) 

AER – Karlíková, Bernátová, Hanzalová, Kudláčková, Kočová (doplněny jako první náhradnice po 
odhlášení týmu z…????) 

TRA – Adam Sült (doplněn jako náhradník po odhlášení trampolínistů s lepšími výsledky) 

Moderní gymnastika 

Informace o paní Zajoncové, trenérce a mezinárodní rozhodčí MG, která úmyslně poslala 
s elektronickým razítkem a podpisem předsedy ČGF bez jeho vědomí a vědomí vedení MG oficiální  
přihlášku dvou gymnastek na mezinárodní závod FIG v Kyjevě.  

Návrh  ČGF – poslat dopis ČGF svazu ČSMG o tom, že jsme rozhořčeni nad tímto jednáním a 
pokud by se mělo náhodou v budoucnu stát něco podobného, budou z tohoto jednání vyvozeny 
důsledky pro ČSMG.  

Přijetí nových členů: 

AVVA, z.ú. hlasování 0-5-0 - nepřijat 

inBalance, z.s. – hlasování 5 – 0 – 0 - přijat 

SK Žlutava, z.s. – hlasování 5-0-0 - přijat 

Sportovky Ostravice z.s. – doporučit upravit stanovy tak, aby zde nebylo uvedeno, že členy mohou 
být pouze ti, kteří mají 18 let – hlasování 1-4-0 - nepřijat 

Zprávy z komisí. 

Parkour: 

Konaly se dva Světové poháry – jeden v Číně a druhý v Japonsku  

V Číně: Tomaš Taran byl 7. 

V Japonsku, Hirošima – Chromeček obsadil 4. místo 

Oba v disciplině speedrunu 

Oba pojedou na Světový pohár do francouzského Montpelier. Chromeček díky svému umístění 
v Japonsku, má placený pobyt FIG 

29.3. se konala schůzka v Brně se zástupci Parkourového hnutí. 

Na výstavišti v Brně se bude konat MČR v parkouru při veletrhu Life, ukázka parkouru bude již 
v Liberci při ODM. 
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SGmužů 

Ve dnech 6.-15.4. proběhlo Mistrovství Evropy v polském Štětíně. Českou republiku reprezentovali 
Radomír Sliž (kůň našíř, bradla) a František Černý (celý šestiboj), který skončil 58. ze 78 

Dále byla přednesena Zpráva ze soutěží Berlín a Widnau, které sloužily jako nominace na  

EYOF a MSJ  

Na EYOF jsou zatím nominovaní tito gymnasté v takovémto pořadí: Šácha, Běhal, Vogl. 4-5 Zítko, 
Němeček 

Poslední víkend v květnu proběhne čtyřutkání v polském městě Nysa, což bude opět bráno jako 
3.závod nominace na EYOF (tento závod byl posléze zrušen polskými organizátory – pozn. 
Vojáčková). 

UEG Camp Tirennia  SG mužů ve dnech 5.-15.7. 2019  

nominace: trenéři - Bareš, Janečko, gymnasté - Marghold, Bago 

Rozpisy na I. ligu a ligu mládeže, MČR VS mužů a MČR MT Třinec jsou hotové a uveřejněné 
v kalendáři ČGF u jednotlivých dat závodů na stránkách gymfed.cz. 

SGžen 

Ve dnech 6.-15.4. proběhlo Mistrovství Evropy v polském Štětíně. Českou republiku reprezentovaly 
Dominika Ponížilová, která se umístila 13. na přeskoku. V závodě na všech 4 nářadích závodily 
Lucie Jiříková a Aneta Holasová, která se díky svému umístění dostala do finálové 24, kde kvůli 
dvěma pádům na 1. Nářadí – kladině skončila celkem 22. 

Juniorky a žákyně také absolvovaly dva závody v zahraničí, které byly nominační pro juniorky na 
EYOF a MS Juniorů -  Elek Mátolay 30.3., Zelená Jama- 4.-6.4.  

Dne 27.-28.4. se bude konat VT Juniorek, jsou přihlášeny všechny z reprezentace,  krom Brna VT 
se koná v Praze v hale TJ Bohemians – pronájem haly hradí klub TJ Bohemians.  

11.5. proběhne nominační závod juniorek v Brně. 

Ze zdravotních důvodů poslal rezignační dopis reprezentační trenér juniorek Miloš Miškovic. 
Rezignace bude přijata předsedou ČGF a zároveň zastupujícím předsedou TKž Romanem 
Slavíkem, který o tomto faktu informoval přítonmné. 

Dle domluvy a počtu závodníků bylo domluveno, že na MČR Mistrovské třídě se finále na 
jednotlivých nářadích zúčastní pouze 6 nejlepších závodníků nikoliv 8, jak tomu bylo minule. 

Teamgym - omluven 

Acro 

Proběhl závod Klokan Cup, který se konal v tělocvičně TJ Bohemians Praha. Závodu se zúčastnili 
zástupci Polska, Německa a Česka 

Proběhlo školení pro Akrobacii - gymnastika Havířov 

Je potřeba dodat jména pro UEG camp do bulharské Kamchie – 8 + 2 trenéři 

Aerobic 

Nominace na ME: Svatošová, Niklová – rozhodčí 

Trenér – Strakoš 

Vedoucí – Slavík 
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Seniorky – Karlíková, Bernátová, Hanzalová, Kudláčková, Kočová 

Juniorky – Paulíková, Roteová, Valentová, Drapáková 

Schválení – 5-0-0 

 

Skoky na Trampolíně 

Účast na světových pohárech: SP Baku 16.-17.2.2019– Frydrychová 49/62, Sult  52/75, 

SP Minsk 20.-21.4.2019– Frydrychová 57/65 , Sult 78/91 

Příprava na ODM: V současnosti je přihlášeno12 krajů ze 14.Z toho je: 12 dívčích družstev – 36 
dívek a 11 chlapeckých družstev – 33 chlapců, Synchrony 12 dívčích 11 chlapeckých 

Kvalifikační závody probíhají v jednotlivých krajích, předseda TKTRA se jezdí dívat na jednotlivé 
nominační závody. 

Příprava závodů Českého poháru, příprava 1. Závod Ceský pohár, místo konání – Litoměřice. 2. 
Český pohár se bude konat 18.5. v Odolené Vodě, 3. Závod Českého poháru je plánován na 1.6. 
Sokol Žižkov I.  

Příprava na utkání s Hesenskem, které se letos koná v České republice, 11.5.2019 v Liberci. 

 

Všeobecná gymnastika – omluven 

Metodická komise 

Proběhlo školení trenérů III. třídy v Praze ve dnech 8.3.-10.3. a 24.3.2019 v tělocvičně TJ Sokol 
Žižkov II – celkem 72 účastníků. Školení připraveno spolu s PGS.  

Další školení trenérů III. třídy proběhlo v Plzni ve dnech 22.-24.3.2019 

Metodická komise spolupracuje s  Gustavem Bagem na zadávání e-learningových materiálů do 
systému Moodle. 

ČAUS – byly podány resortní žádosti na zařazení pro gymnasty František Černý, Radomír Sliž  - 
zařazeni nebyli ani jeden. 

Zařazeni byli gymnasté SK Hradčany Praha Ondřej Kalný, Svjatoslav Solovjev, Daniel David Kaplan 
a jejich osobní trenér Jaromír Labonek. K zařazení patří i využívání relaxačních služeb a bazénu 
v resortu ČAUS. 

10.4.2019 proběhl seminář na propagaci sportovního elektronického deníku – velmi dobře 
zpracované, doporučuje se udělat ukázku pro trenéry hlavně jednotlivých Center. Cena: 2500 Kč/rok 
za jednoho sportovce při používání – doporučené speciálně pro sportovce VSCM 

Volba 2. místopředsedy – byl zvolen Mgr. Jan Chrudimský, PhD. 

Hlasování 5-0-0 

Zuzana Vojáčková informovala o tom, že dala výpověď z osobních důvodů k 31.5.2019. Do té doby 
bude pracovat na federaci na stejné pozici a na stejných úkolech, jako dosud. 

 

Bylo navrženo uvolnit z Organizace sportu 150 000 Kč na Metodickou komisi, která do 
současnosti neměla uvedený žádný rozpočet 

Hlasování  5-0-0 
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Příští výkonný výbor se bude konat 12. června 2019 opět v prostorách Stadionu Strahov – zasedací 
místnost nad kancelářemi ČGF. 

 

Zapsala: Zuzana Vojáčková 

 

 

 

 

 

 


